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● Exempel på indikatorer: Heidi Selenius

● Datainsamling om relationer och arbete  i klassrummet
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Information och inbjudan att delta i 
Samspel i samklang som 
yrkesverksam deltagare

● Deltagande i nätverk av forskare och lärare 

/specialpedagoger/speciallärare

● Föreläsningar seminarier workshop under 2019

● Bidrag till datainsamling som utvecklar ett nytt 

observationsmaterial för klassrummet



2019

• Workshops

• Beskrivningar

2020

• Utveckling av nytt observationsinstrument

• Granskning

2021

• Utprövningar i liten skala

• Revidering

2022
• Test i flera skolor



Partnerskap 

● Länkar mellan utbildning-forskning-skola

● Utveckla ett material som är relevant och gångbar

● Aktuella insikter om:

● den bästa kvaliteten

● De största utmaningarna

● Viss ekonomisk ersättning 



En kritisk analys av utbildningssystemet

● Introduktion av mekanismer som skapar stress 

● Marknad, mätningar av prestationer, rangordning

● Orealistiska förväntningar 

● Kontroll och letande efter fel

● Förnekande av autentiska behov

Allodi M.W. (2017) A Critical Review of Ideology, Policy and Circumstances in the 
Swedish Context Related to Inclusive Education Organisational Climate and Students’ 
Wellbeing. In: Dovigo F. (eds) Special Educational Needs and Inclusive Practices. 
Studies in Inclusive Education. SensePublishers, Rotterdam



Positive youth development 

Laura Ferrer-Wreder, PhD., Associate Professor, Stockholm University



Struggling,  
Problematic, 
Harmful Side 
of Youth 
Development

Positive Side 
of Youth  
Development

A Complete Child Perspective 



The Deficit View

Point 

The Challenge to this View

It is not enough to be

problem free, we also

should strive to be ”asset

rich”

”...naming, counting, 

and reducing the 

incidence of 

environmental 

risks...and health 

compromising 

behavior...” 

(Benson, 2007, p. 35).



Decades of longitudinal research in 
separate areas, empathy, social 
emotional competence, connection 

Figuring out what PYD might be, in different parts of the world, requires bringing 
diverse ideas and knowledge together under one umbrella  



Lets see what you think? Let’s take a poll

https://www.mentimeter.com/s/1501999212f2dcfc7d4dd4f1a35f1af9/ce19babb193b




Idea #1

What Positive Development will end up consisting of different parts of 
the world is yet to be determined…but we are working on it by asking 
youth and those close to them, and well as learning from the empirical 
evidence that already exists. 



Idea #2

Many contexts (e.g., schools) can be 
ecological assets for youth, when assets 
are identified in a school they should be 
recognized and elevated, and this should 
complement a focus on finding areas of 
risk in ecologies. 

Examples: Ecological Assets 



Klassrumsklimat
Hanna Hau



Vad är klassrumklimat?

● Definitionerna varierar och det saknas konsensus vilka som 

utgör begreppets centrala dimensionerna (Sink & Spencer, 

2005)

● Klassrummets social atmosfär (Johnson & McClure, 2004), 

socialpsykologisk lärande miljö (Fraser, 1994) har 

formulerats som generella beskrivningar av klassrumsklimat 



Skolklimat vs klassrumsklimat

● Länkade till varandra och kompletterar 

varandra (Fraser, 1991)

● Historiskt har skolklimat beforskats i större 

utsträckning (Thornberg, Wänström, & 

Jungert, 2018). 

● Men vilket sammanhang har mest betydelse 

för den individuella eleven? Skolan? Eller 

klassrummet?



Klassrumsklimatets betydelse

● Den forskning som finns tyder på att nivåer på 

klassrumsklimat har större betydelse för elever än 

skolklimat (Koth, Bradshaw & Leaf, 2008) 

● Klassrumklimatets betydelse för ungas 

välbefinnande har påvisats i ett flertal studier 

(Bradley et al., 2018)

● Till exempel vid övergångar tycks klassrumsklimat 

ha särskilt stor betydelse för de elever 



Klassrumsklimatets betydelse, forts 

● Klassrumklimatet har påvisats vara en 

betydelsefull faktor för flera aspekter av elevers 

lärande så som akademiska (Connor, Son, 

Hindman, & Morrison, 2005), sociala färdigheter

och problembeteenden (Mashburn et al., 2008; 

Wilson, Pianta, & Stuhlman, 2007). 



Hur kan vi undersöka 
klassrumsklimat?

● Det finns fortfarande behov av ett tydligt

ramverk (Rudasill, Snyder, Levinson, & 

Adelson, 2018)

● Saknas enhetliga metoder för att

undersöka klassrums-klimat(Rudasill, 

Snyder, Levison, & Adelson, 2018)

● Undersöker på olika sätt ofta aspekter av

lärare-elevrelationen och/eller elev-

elevrelationen



Det sociala klimatet i lärandemiljön  

● Det sociala klimatet skapas genom relationerna 
mellan lärare och elever och mellan elever

● Kvalitet och kvantitet av kommunikation och 
samspel påverkar elevernas välbefinnande, 
motivation, självuppfattning och lärande



Samspel Person-Miljö (Kurt Lewin)

● Beteende som resultat av samspel mellan 
individ och miljö

● Lärandemiljön påverkar beteendet 

● Samma miljö påverkar olika 

● Lärandemiljöer kan stödja eller skada 
utvecklingen



Teoretisk modell – MAVIS
Målsättningar attityder och värderingar i 
skolan

● Teori om psykosociala miljöer (Moos)

● Universell teori om mänskliga värderingar 
(Schwartz)

● Elevers bedömningar av svenska 
skolmiljöer (Westling Allodi, 2002)

● Self-determination theory (Deci & Ryan) 





Innehåll Definition

Kreativitet Uttryck av personlig karaktär med kreativa och konstnärliga 

aktiviteter 

Stimulans Glädje, tillfredsställelse och njutning

Lärande Möjlighet till förbättring av prestationer, utveckling och 

breddning av intressen

Kompetens Upplevelse av kompetens, goda förmågor och utsikter

Säkerhet Inget våld, inga trakasserier och farliga situationer

Kontroll Närvaro av meningsfulla regler, organisation, självdisciplin

Hjälpsamhet Samarbete och stöd mellan eleverna

Delaktighet Delaktighet och uppskattning av varje person i gruppen, 

demokratiska värderingar 

Ansvar Tillit och ansvar för aktiviteter

Inflytande Uttryck av idéer om viktiga saker i skolan, möjlighet att bli 

lyssnad på



När det brister i det sociala klimatet

Låg kreativitet, reproduktion, ingen plats för initiativ och personliga uttryck

Låg stimulans, passivitet, tristess

Bristande lärande, reaktioner av försvar,  undvikande av uppgifter

Känsla av värdelöshet, hopplöshet

Otrygghet, faror, våld

Ordningsproblem, regler följs inte, kaos

Likgiltighet, fientlighet, konkurrens

Exkludering, stigmatisering, rangordning, hierarki, förtryck, mobbning

Misstro, cynism, låga förväntningar

Bristande kommunikation, grupptänkande 



Utveckling av  elevenkäter 
och lärarskattningar

● Elever (åk 4-9) bedömer lärandemiljön 

● Lärarskattningar av lärmiljön

● Underlag för reflektion och diskussion i arbetslag

● Brist på bedömningsinstrument av lärmiljön

● Testat med studenter i specialpedagogprogrammet 



Nästa steg

● Från lärarskattningar till observationer i klassrummet

● Att identifiera aktiviteter och beteenden som är 

indikatorer av god kvalitet i lärandemiljö och av gott 

socialt sampel 

● En miljö som är i samklang med elevers behov kan 

beskrivas med goda och realistiska exempel 



Att utveckla barns berättarförmåga
genom lek och samspel

Heidi Selenius



Varför fokus på 
berättarförmåga?

● Grundläggande 

för alla 

skolämnen

● Delaktighet och  

engagemang

● Centralt för 

redan utsatta 

grupper



Vad är berättarförmåga?

● Att kunna berätta något med sammanhang och 

koherens

● En berättelse med god kvalité förutsätter att 

eleven kan 

– aktivera och minnas en historia

– organisera innehållet på ett logiskt sätt och 

– använda sin språkliga förmåga



Hur underlättas berättande?

Berättarförmåga

Erfarenhet

Återberätta

Ordförråd
Visuellt stöd

Explicit 
undervisning



PLaNS
Play Learning and Narrative Skills

● Utvecklat av prof. David 

Whitebread och dr. Marisol Basilio, 

PEDAL, University of Cambridge

● Genom lek stödja utveckling av 

– språk
– självreglering
– problemlösningsförmåga
– kreativitet



Enkät 

https://forms.gle/hD5MD7enLEzpj1v39

Länk

https://samspelochklimat.com/projekt/samspel-i-samklang-med-elevers-behov/enkat-for-observationer/
https://samspelochklimat.com/projekt/samspel-i-samklang-med-elevers-behov/enkat-for-observationer/


Workshop 

27 september 13.00-16.00 Tema: hjälpsamhet, 

delaktighet, ansvar

Hjälpsamhet: Samarbete och stöd mellan eleverna

Delaktighet: Delaktighet och uppskattning av varje person 
i gruppen, demokratiska värderingar

Ansvar: Tillit och ansvar för aktiviteter



Vägledning inför workshop och enkätsvar

• MAVIS självskattningsformuläret kan ge stöd i 

att identifiera exempel av Hjälpsamhet 

Delaktighet och Ansvar 

• MAVIS

• Anmäl ditt intresse via e-mail: 

samspel@specped.su.se

https://samspelochklimat.files.wordpress.com/2019/09/mavis_skattning2019.pdf


Välkommen att bidra till forskning om 
klassrumsklimat med dina erfarenheter


